Výzva 03_17_075
Příloha č. 3 – Zdůvodnění dílčích alokací
Finanční alokace výzvy (rozhodná pro výběr projektů k financování) činí 298 000 000 Kč.
V rámci této celkové alokace výzvy jsou vymezeny dílčí alokace pro následující cílové
skupiny, na které budou projekty zaměřeny:
A. Osoby s nízkou úrovní kvalifikace (stupeň ISCED 0-2):
75 000 000 Kč;
B. Osoby zvláště ohrožené na trhu práce - Národnostní menšiny, Imigranti a azylanti, Osoby
v nebo po výkonu trestu, Osoby opouštějící institucionální zařízení, Osoby ohrožené
domácím násilím nebo závislostmi:
48 000 000 Kč
C. Osoby se zdravotním postižením
75 000 000 Kč
D. Osoby dlouhodobě nezaměstnané - Osoby nezaměstnané déle než 5 měsíců a zároveň
ve věku 55 a více let, Osoby nezaměstnané nepřetržitě déle než 1 rok či osoby,
jejichž doba evidence na ÚP ČR dosáhla v posledních 2 letech souhrnné délky
12 měsíců
100 000 000 Kč
I. Zdůvodnění pořadí a dílčích alokací
Pořadí cílových skupin bylo zvoleno s ohledem na potřebu zajištění podpory pro cílové
skupiny s výrazným hendikepem na trhu práce, které byly v dosud podpořených
a předložených soutěžních projektech IP 1.1 zastoupeny v relativně menším množství
a zároveň s ohledem na stávající situaci na trhu práce.
Výše dílčích alokací jsou
A. Osoby s nízkou úrovní kvalifikace (stupeň ISCED 0-2):
75 000 000 Kč
Česká republika vykazuje ve srovnání se situací v EU vysokou míru nezaměstnanosti
osob s nízkou úrovní kvalifikace. Míra nezaměstnanosti osob se základním vzděláním
a bez vzdělání je nad průměrem EU-28 (v roce 2016 činila 21,2 %, průměr EU-28
16,3 %), podíl osob s nízkou úrovní kvalifikace (stupeň ISCED 0-2) činí mezi uchazeči o
zaměstnání 31,7 %. Nízká kvalifikace se výrazně projevuje v souvislosti se sociálním
vyloučením, jehož je jak jednou z příčin, tak důsledků. Výše alokace byla zvolena
s ohledem na podíl početního zastoupení v populaci v porovnání s ostatními cílovými
skupinami výzvy a vzhledem k tomu, že v předchozích výzvách č. 40, 53 a 68 bylo přijato
k realizaci 18 projektů zaměřených na tuto cílovou skupinu.
Zdroj: Strategie politiky zaměstnanosti do roku 2020, Analýza
a nezaměstnanosti v roce 2016, Statistika ÚP ČR k červnu 2017

vývoje

zaměstnanosti

B. Osoby zvláště ohrožené na trhu práce - Národnostní menšiny, Imigranti a azylanti,
Osoby v nebo po výkonu trestu, Osoby opouštějící institucionální zařízení, Osoby
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ohrožené domácím násilím nebo závislostmi:
48 000 000 Kč
Dílčí cílové skupiny v segmentu B byly zvoleny na jejich menší početné zastoupení
v předkládaných projektech a jejich tradiční podporu v OP LZZ a OPZ založenou
na komplementaritě s pomocí poskytovanou v rámci investiční priority 2.1 OPZ.
Národnostní menšiny
Situace národnostních menšin (zejména romské) je v oblasti zaměstnanosti dlouhodobě
nepříznivá a je jedním z faktorů, které způsobují ekonomickou a sociální marginalizaci.
Ze všech předložených projektů do výzev č. 40, 53 a 68 (838 projektů) představovaly
projekty pro národnostní menšiny pouze 3,6 %, ve výzvě č. 68 nebyla vyčerpána dílčí
alokace pro tuto skupinu, k realizaci bylo doporučeno 7 projektů o objemu 26,7 mil Kč.
Vzhledem k dlouhodobě vysoké míře nezaměstnanosti mezi příslušníky národnostních
menšin, k sociokulturnímu znevýhodnění a k relativně nízkému početnímu zastoupení
podaných a realizovaných projektů na tuto cílovou skupinu na IP 1.1 OPZ je podpora
ve výzvě č. 75 posílena opětovným zařazením do druhé dílčí alokace.
Zdroj: Analýza sociálně vyloučených lokalit (MPSV, 2015), Strategie romské integrace 2020

Imigranti a azylanti
Podpora imigrantů a azylantů v rámci výzvy představuje součást pomoci lidem výrazně
ohrožených sociálním vyloučením a překonávajícím při vstupu do samostatného života
v ČR značné hendikepy, navazuje na podporu poskytovanou na komplementární
investiční prioritě 2.1 OPZ a dle Aktualizované „Koncepce integrace cizinců –
Ve vzájemném respektu“ a Postupu při realizaci aktualizované Koncepce integrace
cizinců v roce 2016. V rámci předchozí výzvy č. 53 byly podpořeny 3 projekty o objemu
14 mil Kč.
Osoby v nebo po výkonu trestu
Osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody představují cílovou skupinu ohroženou
vyloučením na trhu práce. Podpora v rámci výzvy představuje součást pomoci
překonávajících při návratu do samostatného života značné hendikepy, navazuje
na podporu poskytovanou na komplementární investiční prioritě 2.1 OPZ. V rámci
předchozích výzev č. 40 a 53 bylo podpořeno 5 projektů o objemu 23,8 mil Kč.
Osoby opouštějící institucionální zařízení
Podpora osob opouštějících institucionální zařízení v rámci výzvy představuje součást
pomoci mladým lidem výrazně ohrožených sociálním vyloučením a překonávajících
při vstupu do samostatného života značné hendikepy, navazuje na podporu
poskytovanou na komplementární investiční prioritě 2.1 OPZ. V rámci předchozí výzvy
č. 53 byly podpořeny 3 projekty o objemu 12 mil Kč.
Osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi
Podpora osob ohrožených závislostmi v rámci výzvy představuje součást pomoci
osobám výrazně ohrožených sociálním vyloučením a překonávajících při integraci na trh
práce značné hendikepy a navazuje na podporu poskytovanou na komplementární
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investiční prioritě 2.1 OPZ. V rámci předchozí výzvy č. 53 byly podpořeny 2 projekty
o objemu 10,4 mil Kč.
C. Osoby se zdravotním postižením:
75 000 000
Podíl osob se zdravotním postižením činí mezi uchazeči o zaměstnání 16,5 %, cílem
výzvy je podporovat zaměstnávání a uplatnitelnost osob se zdravotním postižením
mimo chráněný trh práce. Výše alokace byla zvolena s ohledem na podíl početního
zastoupení v populaci v porovnání s ostatními cílovými skupinami výzvy a na to,
že v předchozí výzvě č. 68 bylo možná podpora osob se zdravotním postižením pouze
v kombinaci s dalším hendikepem.
D. Osoby dlouhodobě nezaměstnané - Osoby nezaměstnané déle než 5 měsíců a
zároveň ve věku 55 a více let, Osoby nezaměstnané nepřetržitě déle než 1 rok či
osoby, jejichž doba evidence na ÚP ČR dosáhla v posledních 2 letech souhrnné
délky 12 měsíců:
100 000 000 Kč
Osoby nezaměstnané déle než 5 měsíců a zároveň ve věku 55 a více let:
Podíl osob nezaměstnaných ve věku 55 let a více představuje mezi uchazeči
o zaměstnání 23,7 %. V souladu s Národním akčním plánem je třeba podpořit starší
uchazeče o zaměstnání. Dle výsledků průběžných evaluačních šetření OPZ byla původní
cílová skupina osob ve věku nad 50 let věku úžeji vymezena na osoby ve věku
nad 55 let.
Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané:
Za současné situace na trhu práce, kdy je úroveň celkové míry
nezaměstnanosti relativně nízká a její významný podíl připadá právě na osoby
dlouhodobě nezaměstnané (39 %), je část alokace určena na tuto cílovou skupinu.
Vzhledem k značnému vnitřnímu překryvu obou skupin (dle kvalifikovaného odhadu
ÚP ČR vyplývá, že 57 % osob starších 55 let je nezaměstnáno déle než 1 rok) a míře
podpory obou cílových skupin ve výzvě č. 68, je podpora obou skupin spojena
do jednoho segmentu.
Zdroj: Statistika ÚP ČR k červnu 2017, Strategie snižování počtu dlouhodobě nezaměstnaných,
Doporučení Rady ze dne 15. února 2016 o začleňování dlouhodobě nezaměstnaných osob na trh
práce.

II. Postup pro hodnocení žádostí o podporu při projednávání ve výběrové komisi
Výběrová komise projedná seznam žádostí o podporu v členění dle segmentů – cílových
skupin. Žádosti o podporu budou seřazeny dle segmentů cílových skupin A, B, C, D
a v rámci těchto segmentů dle výsledků ve věcném hodnocení. Uvnitř segmentů B a D
budou projekty dílčích cílových skupin seřazeny dle výsledků ve věcném hodnocení
bez ohledu na typ vnitřní dílčí skupiny. Na seznamy projektů k projednání výběrové komise
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budou zařazeny pouze projekty, které ve věcném hodnocení dosáhly vyššího bodového
zisku do úrovně objemu projektů ve výši 150 % dílčí alokace. Případně bude seznam
pro jednotlivé segmenty navýšen o projekty o alokaci, která se dle výsledků věcného
hodnocení bude přesunovat ze segmentu s nedostatkem projektů a tedy i evidentně
nevyčerpatelnou částí alokace, a to dle níže uvedeného postupu.
V případě, že dílčí alokace daného segmentu nebude moci být plně využita (např. z důvodu
malého zájmu žadatelů či nedostatečné kvality žádostí o podporu), bude nevyužitá dílčí
alokace přidělena na žádosti o podporu do segmentů v pořadí dle cílových skupin, tj. A, B, C
a D.
Seznam žádostí bude projednán v pořadí dle cílových skupin, tj. A, B, C a D
dle následujícího postupu:
1. Výběrová komise projedná žádosti v segmentu A a doporučí k financování žádosti
do výše dílčí alokace pro segment A.
2. V případě, že nebudou využity prostředky v segmentu A, budou prostředky přiděleny
na žádosti v segmentu B.
3. Výběrová komise projedná žádosti v segmentu B a doporučí k financování žádosti
do výše dílčí alokace pro segment B případně navýšené o volné prostředky
ze segmentu A dle bodu 2).
4. V případě, že nebudou využity prostředky v segmentu B, budou tyto prostředky
přiděleny na žádosti v segmentu A. Pokud v segmentu A již nebude možné využít
prostředky na další žádosti, budou tyto prostředky přiděleny na segment C.
5. Výběrová komise projedná žádosti v segmentu C a doporučí k financování žádosti
do výše dílčí alokace pro segment C případně navýšené o volné prostředky
ze segmentu B dle bodu 4).
6. V případě, že nebudou využity prostředky v segmentu C, budou tyto prostředky
přiděleny na žádosti v segmentu A. Pokud v segmentu A již nebude možné
prostředky na další žádosti využít, budou prostředky přiděleny na segment B. Pokud
ani v segmentu B již nebude možné prostředky na další žádosti využít, budou
prostředky přiděleny na segment D.
7. Výběrová komise projedná žádosti v segmentu D a doporučí k financování žádosti
do výše dílčí alokace pro segment D případně navýšené o volné prostředky
ze segmentu C dle bodu 6).
8. V případě, že nebudou využity prostředky v segmentu D, budou tyto prostředky
přiděleny na žádosti v segmentu A. Pokud v segmentu A již nebude možné
prostředky na další žádosti využít, budou prostředky přiděleny na segment B. Pokud
ani v segmentu B již nebude možné prostředky na další žádosti využít, budou
prostředky přiděleny na segment C. Pokud ani v segmentu C již nebude možné
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prostředky na další žádosti využít, zůstane výzva nedočerpána a zbylé prostředky
budou využity do další výzvy pro předkládání žádostí.
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